
Rapport   Sognsvann   Snøpark   2020   /   2021   
  

Sognsvann   Snøpark   er   et   samarbeid   mellom   Norges   Idrettshøgskole   (NIH)   og   Lyn   Ski.   
Anleggsansvarlig   Lyn   Ski:   Johny   Norland,   Knut   Nævestad   og   Per   Kristian   Gjermshus   
Teknisk   drift:   Ansgar   Danielsen,   Bjørn   Bergendahl,   Knut   Nævestad,   Pål   Hagerup,   Johny   
Norland,   Henrik   Nævestad   og   Per   Kristian   Gjermshus   
Snøproduksjon:   Teknisk   drift   og   ca   40   foreldre   på   dugnad   
Sporsetting   og   utkjøring   av   snø:   Oslo   Kommune,   Bymiljøetaten   og   innleide   maskiner   

Målsetning   
● Skape   en   “hyggeligere”   arena   som   virker   samlende.   
● Profesjonell   arena   som   fungerer   på   trening   og   renn.     
● Stabil   drift.   
● Stabil   finansiering.   

Aktivitet   
Sesongen   har   vært   preget   av   Korona-pandemien.   Dette   har   ikke   hatt   direkte   innvirkning   på   
driften   av   parken,   men   har   betydd   at   alle   planlagte   arrangementer   har   blitt   avlyst.   Kun   
treninger   har   vært   avholdt.   
  

Før   sesongen   ble   det   kjøpt   inn   en   ny   viftekanon.   I   tillegg   ble   det   gjort   rørleggerarbeid   for   å   
sikre   en   optimal   vannflyt   med   eksisterende   pumpe.   Med   2   lanser   og   2   kanoner   i   full   drift   når   
vi   nå   kapasiteten   for   vanntilførselen.   Det   har   også   blitt   installert   nye   lyskastere   i   stolpene   
midt   på   sletta.   
  

Sesongen   startet   med   produksjon   i   slutten   av   november,   men   det   ble   ikke   så   mange   dagene   
og   temperaturene   var   ikke   optimale,   så   det   ble   ikke   nok   snø   til   å   kunne   kjøre   ut   løype.   Det   
var   mildvær   frem   til   starten   av   Januar,   men   da   ble   det   til   gjengjeld   skikkelig   kaldt.   Vi   hadde   
ekstremt   effektiv   produksjon   i   nesten   to   uker   sammenhengende   der   anlegget   i   perioder   gikk   
helt   opp   mot   maks   kapasitet.   
  

Bymiljøetaten   kjørte   ut   løyper   mens   produksjonen   pågikk   i   uke   2   og   etter   det   har   det   vært   
stabile   og   gode   forhold   i   snøparken.   Vi   fikk   et   mildvær   i   uke   8   (vinterferien)   og   en   mildere   
værtype   etter   dette,   men   løypene   har   holdt   seg   godt.   Skagen   Sprint   ble   avlyst   på   grunn   av   
Korona-pandemien,   men   vi   hadde   løypene   klare   som   vanlig.   Det   ble   supplert   og   laget   en   
ekstra   sløyfe   i   uke   9,   lengste   runde   var   da   ca   1,3km.   
  

Driftsgruppen   i   Snøparken   har   også   mottatt   veldig   gode   tilbakemeldinger   fra   
langrennsavdelingen   ved   NIH,   som   har   avholdt   planlagt   undervisning   til   tross   for   
Korona-restriksjoner.   At   NIH   har   gode   forhold   i   Snøparken   er   veldig   viktig.   
  



Anlegget   har   fungert   stabilt   gjennom   sesongen.   
  

Samarbeidet   med-   og   relasjonene   til   NIH   og   Oslo   kommune   oppleves   som   svært   gode.   Det   
er   en   tett   dialog   med   løypekjørere   i   Oslo   kommune   om   den   daglige   aktiviteten   i   anlegget   
både   i   vinter-   og   sommersesongen   (utbedring   av   traseer).   Det   er   en   løpende   dialog   med   NIH   
om   driften   av   anlegget   og   det   avholdes   regelmessige   møter   med   ledelsen   av   NIH   om   videre   
utvikling.     
  

Kapital   
Grunnet   et   ikke   ubetydelig   investerings-   og   vedlikeholdsbehov,   er   det   til   enhver   tid   behov   for   
tilførsel   av   kapital   til   Sognsvann   Snøpark.   Arbeid,   herunder   mulige   sponsorater/søknad   om   
bidrag   fra   stiftelser   o.l,   er   viktig.   Det   er   derfor   sentralt   å   prioritere   flere   ressurser   inn   på   dette   
området.   
  
  
  

                                                         Oslo   10.03.2020   
  
  
  
  

      Per   Kristian   Gjermshus                 Johny   Norland                   Knut   Nævestad     
      (sign)       (sign)                        (sign)   


